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 "القائمة بين الرقم واللون والشعاع البشريبحث في العالقة " علوم اإليزوتيريك في محاضرة بعنوان

علوم اإليزوتيريك في مركزها في بيروت محاضرة بعنوان "بحث في العالقة القائمة بين الرقم واللون والشعاع البشري"، بحضور -نظمت جمعية أصدقاء المعرفة البيضاء

قدمت المهندسة ندى شحادة معّوض بحثًا شيّقًا حول العالقة بين الرقم واللون  .والعالم العربي مؤسس مركز علوم اإليزوتيريك في لبنان –الدكتور جوزيف مجدالني )ج ب م( 

وذلك من خالل الربط بين عدة كتب من سلسلة علوم اإليزوتيريك للدكتور جوزيف مجدالني نذكر منها "علم األرقام  -الذي يمثل تراتبية المواليد بين إخوتهم -والشعاع البشري 

إنطلق البحث "من حقيقة أّن علم االرقام يشابه علم  ."األشعة اللونية الكونية واالنسانية"، "األشعة الروحية اإلنسانية البشرية" و"تعّرف الى الحب-"، "علم األلوانوسر الصفر

وى تجسيد ذبذبات الوعي... وبما أن الكيان يحوي الذبذبات، فقد حااللوان من ناحية أن كل مستوى تذبذب يتجّسد في لون محّدد يتناسب ودرجة التذبذب تلك... لذلك تعتبر االلوان 

رف من في الكيان، وصارت طبقة الوعي تُع االلوان التي تجّسد تلك الذبذبات. كذلك االمر بالنسبة إلى األرقام، بالتالي تواجدت االرقام )حركة الذبذبة ضمن معادلة رقمية معينة(

كما كشفت المحاضرة عن عالقة األرقام واأللوان بالصفات السلبية لكل شعاع بشري )أي  ."عرف درجة الوعي من خالل اللّون الذي يجّسدهاخالل الرقم الذي يمثلها... مثلما تُ 

يزوتيريك فر كما شرحه كتاب اإلبحسب تراتبية المواليد بين إخوتهم(، وأسباب بروز تلك الصفات بالتحديد في شعاع معيّن دون سواه. وتطّرقت المحاضرة أيًضا إلى سّر الص

يجدر التنويه أنه باإلمكان االطالع على تفاصيل وافية  ...)إعداد وتنسيق ج ب م( وعالقته باللون األبيض وُمهّمة الشعاع الروحي على كوكب األرض"علم األرقام وسر الصفر" 

انية من خالل اته األسبوعية المجحول علوم اإليزوتيريك عبر سلسلة مؤلفاتها التي فاقت المئة كتاب حتى تاريخه بسبع لغات، كما يمكن تتبع نشاطات اإليزوتيريك ومحاضر

اإليزوتيريك على الفيسبوك،  أو متابعة صفحة منتدى lebanon.org-www.esotericالدخول إلى موقع علوم اإليزوتيريك الرسمي على شبكة االنترنت على العنوان اآلتي

 واإلنستغرام، والتويتر إضافة إلى مدونة اإليزوتيريك وقناة

lb-sy.news"علوم اإليزوتيريك في ندوة بعنوان:"بحث في العالقة القائمة بين الرقم واللون والشعاع البشري   http://www.lebanonsyrianews.com/?p=6658 
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مؤسس  –دالني )ج ب م( يف مجعلوم اإليزوتيريك في مركزها في بيروت محاضرة بعنوان "بحث في العالقة القائمة بين الرقم واللون والشعاع البشري"، بحضور الدكتور جوز-نظمت جمعية أصدقاء المعرفة البيضاء
…مركز علوم  

 ليبانون سيريا نيوز
 

 

lebanonsyrianews @lebanonsyrianew..."علوم اإليزوتيريك في ندوة بعنوان:"بحث في العالقة القائمة بين الرقم واللون والشعاع البشري      

 

Lebanon Syria News  المدير العام في ليبانون سيريا نيوز 

 ”علوم اإليزوتيريك في ندوة بعنوان:”بحث في العالقة القائمة بين الرقم واللون والشعاع البشري
 ”علوم اإليزوتيريك في ندوة بعنوان:”بحث في العالقة القائمة بين الرقم واللونوالشعاع البشري
lebanonsyrianews.com 

 
 

https://www.facebook.com/lobnanwasoria/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lebanonsyrianews.com%2F%3Fp%3D6658&h=ATN8pCibl7Mpex6V2ROCw5yw2dXe60JOFDCnKpTMteBDcD4NXckJHEyTda9Wpg5KEz0MEnfC8CiUtWBnk5NF1a0ua151uAPx9e_9eOi7jFy4tevY1R7-iVDXcdTpR53C03g7q92fxjCMxK9T-Ti8qww8&enc=AZNyRNwF_kKoUKkBWUBP8l9zFJjCIzf6y8C_WUlI-ZI3F57VP9F5ovhduEIq_xoQBurXeKY-tI56ZYBPzFtQjON4KQ7iwoEHT19HDMmicp3IuXRYwAzw5yVvZkGhTxhO7srw5I4xMpEC-MtSs8OZ-YdJbqz_Xnm2pVNhI8wyKFokcM0TKjPphxOAa_f0JN1RbCDqmLzuEsPdslDfV4jhEtml&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lebanonsyrianews.com%2F%3Fp%3D6658&h=ATN8pCibl7Mpex6V2ROCw5yw2dXe60JOFDCnKpTMteBDcD4NXckJHEyTda9Wpg5KEz0MEnfC8CiUtWBnk5NF1a0ua151uAPx9e_9eOi7jFy4tevY1R7-iVDXcdTpR53C03g7q92fxjCMxK9T-Ti8qww8&enc=AZNyRNwF_kKoUKkBWUBP8l9zFJjCIzf6y8C_WUlI-ZI3F57VP9F5ovhduEIq_xoQBurXeKY-tI56ZYBPzFtQjON4KQ7iwoEHT19HDMmicp3IuXRYwAzw5yVvZkGhTxhO7srw5I4xMpEC-MtSs8OZ-YdJbqz_Xnm2pVNhI8wyKFokcM0TKjPphxOAa_f0JN1RbCDqmLzuEsPdslDfV4jhEtml&s=1
http://www.lebanonsyrianews.com/?p=6658
http://www.lebanonsyrianews.com/?p=6658
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lebanonsyrianews.com%2F%3Fp%3D6658&h=ATN7ofGFMR0q68p7Gpj4Mi3dWseA-vXII1eNHDxg3c7VygSvtLRhvTXD4cILiSZ1NbPYUk2SVu6hgBZe2QFrvcadh_1uCT_3mWONMFN3oU1lft-cawSKPJowi-rdShM1ws4cdkXTjRg&enc=AZPm9ulkBaX72ufEtzBAOsl9XOYQbsjWZ1T_xk5J_CM5EGpexJhCDBPYLrJNUaF2LXnp9qUTbfxsZhMGy8tueSORQare-F9VcXEcL5a_Yv3NRQRqfiK_T3d_8v8C4fHjCm3g2ndP_zm2wzwdwCCcGLPLusIjNfnF_KBA_CtcH9EjeQc74ucCnyRBdv0NAwliVorR3GoqmFUdCOsQwKO5xvwF&s=1
https://twitter.com/lebanonsyrianew
https://www.linkedin.com/in/lebanon-syria-news-19525813a/
https://www.linkedin.com/in/lebanon-syria-news-19525813a/
https://www.linkedin.com/in/lebanon-syria-news-19525813a/
https://www.linkedin.com/in/lebanon-syria-news-19525813a/
http://www.lebanonsyrianews.com/?p=6658
http://www.lebanonsyrianews.com/?p=6658
http://www.lebanonsyrianews.com/?p=6658
http://www.lebanonsyrianews.com/?p=6658
http://www.lebanonsyrianews.com/?p=6658
http://www.lebanonsyrianews.com/?p=6658

